Register verwerkingsactiviteiten Houten mei 2018
Cluster

Verantwoordelijke

Naam verwerking

Doel verwerking

Persoonsgegevens

Rechtmatige grondslag

Adminstratief Beheer

B&W

Planschade

Behandelen planschadeverzoeken

NAW-gegevens, telefoonnummer, banknummer
(indien een vergoeding wordt toegekend), kopie
eigendomsbewijs, inhoud schade, vergunningen
van belang voor de beoordeling

Afdeling 6 Wet ruimtelijke
ordening

Adminstratief Beheer

B&W

Financiële administratie

Salarisadministratie, crediteurenbeheer,
debiteurenbeheer.

NAW, email, telefoon, bankrekeningnummer,
AVG art. 6 lid 1(e), Besluit
debiteurennummer, crediteurennummer, factuur, begroting en verantwoording
BTW-nummer, KvK-nummer, aanmaning
(BBV)

Adminstratief Beheer

College of Burgemeester
Inschakeling deurwaarder
(afhankelijk van onderwerp)

Inschakelen deurwaarder in het kader van
publiek- en privaatrechtelijke vorderingen

NAW, email, telefoon, factuur, BTW-nummer,
aanmaning

Publiekrechtelijke taak in
afdeling 5.3.2 Awb en art. 6,
eerste lid onder e AVG

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Jubileaoverzichten:
60, 65, 70, 75 huwelijken
100, 100+ jarigen

Felicitaties van burgemeester via brief of
persoonlijk bezoek

NAW, telefoonnr., geboortedatum, burgerlijke
staat, huwelijksgegevens.
Gegevens contactpersoon ingeval van bezoek.

AVG art. 6 lid 1(e), Lokale
publiekrechtelijke taak

Bestuursondersteuning

B&W
Raad

Website gemeente Houten Publiceren van informatie

Naam, foto, functie, portefeuille, nevenfuncties, e- WOB
mail, tel.nr., aanvullende persoonlijke informatie AVG art. 6 lid 1(a)

Naam, foto, functie, e-mail, tel.nr., rol, politieke
groepering, woonadres, nevenactiviteiten en
portefeuille
Functie, naam en nevenfuncties, emailadres,
telefoonnr.
Bestuursondersteuning

Raad

Rekenkamercommissie

Uitvoering van rekenkameronderzoeken

Identificerende gegevens en de inhoudelijke
gegevens die in onderzoeken worden verwerkt

AVG art. 6 lid 1(e),
Gemeentewet 81a
Verordening gemeentelijke
rekenkamercommissie

Frontoffice

B&W

Aan- en verkoop
gemeentegronden, pachten huurovereenkomsten

Behandelen van aan- en verkoop

NAW, geboortedatum, geboorteplaats,
telefoonnr., emailadres, locatie, oppervlakte en
aard van het gebruik, KVK-nummer

BW 5, Eigendomsrecht

Frontoffice

B&W

Werving en selectie

Werven van medewerkers

NAW, geboortedatum, burgerlijke staat, CV

AVG art. 6 lid 1(a)
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Backoffice

B&W

Inwonerspanel. Onderzoek 1. Verzamelen van reacties op
door het aanschrijven van beleidsonderwerpen van de gemeente Houten
een panel van inwoners
2. Het wegen van de gegevens in het bestand
om een zo representatief mogelijk uitslag te
krijgen
3. Doelgroepvergelijking

Naam, leeftijd, geslachtsaanduiding, emailadres,
wijk/buurt, gezinssamenstelling,
huwelijk/partnerschap en inhoud reacties op het
beleidsonderwerp

AVG art. 5 lid 1(b); art 89.
Gedragscode voor de
verwerking van
persoonsgegevens bij
onderzoek en statistiek,
opgesteld door de Vereniging
voor Beleidsonderzoek
(VBO), de Vereniging voor
NAW, BSN, geboortedatum, geslacht, burgerlijke AVG art. 5 lid 1(b); art 89.
staat, huwelijks- en scheidingsdatum,
Gedragscode voor de
geboorteland persoon en ouders, nationaliteit,
verwerking van
vestigingsdata in respectievelijk Nederland,
persoonsgegevens bij
Houten en adres, gezinsverhouding.
onderzoek en statistiek,
opgesteld door de Vereniging
voor Beleidsonderzoek
(VBO), de Vereniging voor
NAW, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, AVG art. 5 lid 1(b); art 89.
huwelijks- en scheidingsdatum, geboorteland
Gedragscode voor de
persoon en ouders, nationaliteit, vestigingsdata in verwerking van
respectievelijk Nederland, Houten en adres,
persoonsgegevens bij
gezinsverhouding,
onderzoek en statistiek,
opgesteld door de Vereniging
voor Beleidsonderzoek
(VBO), de Vereniging voor
NAW, email, telefoon, bankrekening,
AVG art. 6 lid 1(f), BW, boek
omschrijving schade en eventueel
6
bewijsmateriaal, medische gegevens incidenteel Wegenverkeerswetgeving

Backoffice

B&W

Stadspeiling

Onderzoek door middel van een steekproef uit
het bevolkingsregister. De resultaten uit het
onderzoek worden gebruikt om onderbouwde
(beleids)keuzes te maken of om beleid te
verantwoorden of uitvoering te verbeteren.

Backoffice

B&W

Prognoses bevolking en
huishoudens

Prognoses betreffende
bevolking/huishoudens/leerlingen. Inschatting
van toekomstige ontwikkelingen en behoeftes,
zoals woningen en onderwijsvoorzieningen.

Backoffice

B&W

Aansprakelijkstellingen

Behandelen van aansprakelijkstellingen

Backoffice

B&W

Klachtenregeling

Registreren en controleren afhandeling klachten BSN, Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email
Aard klacht
Data
Besluit: gegrond of ongegrond

AVG art. 6 lid 1(e), Algemene
Wet Bestuursrecht
Klachtenverordening
gemeente Houten

Backoffice

B&W

Voortgangsregistratie
bezwaar

Voortgangsmonitoring bezwaarprocedures

AVG art. 6 lid 1(e), Algemene
Wet Bestuursrecht
Verordening bezwaarschriften
gemeente Houten
Relevante wetgeving

Backoffice

B&W

Gemeentelijke
incidentenregistratie

Registratie en behandeling van agressie
Naam, afdeling, Cluster, functie
Beleidsinzichten met betrekking tot preventie en NAW agressor indien bekend
afhandeling
Aard van de melding, bijv vorm (verbaal of
lichamelijk) en ernst van de agressie, locatie en
situatiegegevens
Eventuele schade
Naam afhandelaar
Naam getuige, telefoonnnr.
Maatregel en actie

Arbo-wetgeving
Agressieprotocol voor de
medewerkers
Artikel 2 Arbo-wetgeving
Artikel 2.15 Arbobesluit
Artikel 7:658 BW

Backoffice

B&W

Aanbesteding en
Contractenregister

Aanbestedingen kunnen doen en beheren en de
registratie van contracten en contracteigenaren
om contracten te kunnen bewaken, o.m.
voortgang contractduur

Burgerlijk Wetboek

BSN, Naam, adres, woonplaats, tel.nr., email
Onderwerp
Voortgangsdata
Besluit: gegrond of ongegrond of kennelijk niet
ontvankelijk
Inhoud bezwaarschrift inclusief financiële en
medische gegevens

NAW, tel.nr., functie, e-mailadres, gegevens
leveranciers, zoals in contract vermeld staat,
aanbestedingsdocumenten
Naam, mailadres, telefoonnr. van deelnemers
aanbesteding
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Backoffice

Burgemeester

Koninklijke
Onderscheidingen

Belonen van een inwoner voor zijn vrijwillge inzet NAW-gegevens, bsn, anr., geboortedatum,
/ bijzondere verdiensten voor de gemeenschap burgerlijke staat, beoordelingsgegevens
d.m.v. het uitreiken van een KO
Uittreksels uit Straf- en Politieregister, gegevens
inspectie volksgezondheid,
Uitnodigen voor de bijeenkomst voor
Advies Burgemeester
gedecoreerden op koningsdag
Voortgangsmonitoring, resultaat procedure

Wetgeving op het gebied van
de Orde van de Nederlandse
Leeuw en de Orde van OranjeNassau, Militaire Willems
Orde e.a. onderscheidingen

NAW-gegevens, telefoonnr., email, relatie t.o.v.
de kandidaat
NAW, functie, relatie t.o.v. de kandidaat

Backoffice

Burgemeester

Veteranenlijst

Uitnodigen van veteranen voor veteranendag

NAW, BSN, datum In actieve of buitendienst,
krijgsmachtonderdeel, geboortedatum,
registratienummer

Backoffice

B&W

Predikaat hofleverancier

Behandelen aanvraag hofleverancier

NAW-gegevens, BSN, a-nr, geb.datum,
AVG art. 6 lid 1(e), Koninklijke
burgerlijke staat, beoordelingsgegevens,
Beschikking
uittreksels straf- en politieregister, uittreksel KvK,
bewijsstukken: oprichting, boekhouding, jubilea

Backoffice

B&W

Nadeelcompensatie

Behandelen aanvragen om nadeelcompensatie

NAW, telefoonnr., banknummer, KvK,
omschrijving van het nadeel, aard, duur en
omvang, object van de schade, financiële
bedrijfsgegevens tot 3 jaar terug

Nadeelcompensatie
gebaseerd op AWB en
jurisprudentie

Backoffice

B&W

WOB-verzoeken

Behandelen van verzoeken om informatie uit de
gemeentelijke administraties

NAW, telefoonnr., emailadres, inhoud verzoek

WOB

Bedrijfsbureau
Dienstverlening

B&W

Afsprakensysteem

Maken van afspraken door klanten van de
gemeente Houten

Achternaam, e-mailadres en telefoonnummer,
Intern beheer
geslachtsaanduiding (voor briefaanhef), datum
afspraak, productaanvraag, afspraaknummer, 06nummer (als aanvrager SMS wil ontvangen)

Digitale formuliermaker

Aan afdelingen van gemeente Houten en
externen mogelijkheid bieden om via e-forms te
communiceren

Naam, emailadres, telefoonnummer gebruiker

Adresonderzoeken
(landelijke aanpak)

Het controleren en verbeteren van de kwaliteit
van adresgegevens in de Basisregistratie
personen

BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
gegevens omtrent gebruik van
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
(familie)relaties, onderzoeksbevindingen,
gegevens betreffende ras of etniciteit,
strafrechtelijke gegevens

Bedrijfsbureau
Dienstverlening

Bedrijfsbureau
Dienstverlening

B&W

Veteranenwet- en besluit
Gemeentelijk beleid

Wet BRP
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BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
gegevens omtrent gebruik van
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
relaties, onderzoeksbevindingen, gegevens
betreffende ras of etniciteit, strafrechtelijke
gegevens

BSN, NAW, geboortedatum en -plaats,
contactgegevens, gegevens omtrent verblijf,
gegevens omtrent gebruik van
overheidsvoorzieningen, gegevens omtrent
relaties, onderzoeksbevindingen, gegevens
betreffende ras of etniciteit, strafrechtelijke
gegevens
BSN, NAW, contactgegevens, gegevens omtrent
verblijf, de verstrekte informatie

Personalia, verrrichtingen

Personalia, contactgevens

Gegevensbeheer en
Levering

B&W

CEES (CRM en
Zakensysteem)

Registratie van de ontvangst, behandeling en
afdoening van documenten, zowel papier, email
als elektronisch

NAW, geslacht, geboortedatum,
Publiekrechtelijke Taken en
registratienummer, BSN, KvK-nummer,
Archiefwet
Onderwerp, Datum ontvangst en stand van zaken
behandeling, Persoonsgegevens in gescande
document
Vertrouwelijk ja/nee

Naam behandelend medewerker
Autorisatie

Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Website gemeente
Het verlenen van diensten via de gemeentelijke
Dienstverleningskanaal (e- website
formulieren en
gegevensmagazijn)

BSN, NAW, product- en dienstgegevens van de
diensten die via de website gevraagd kunnen
worden

Uitvoering publiekrechtelijke
taken

Naam, gebruikersnaam, emailadres
groepsaccount, rechten
Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Basisregistratie Kadaster

Achterhalen rechthebbenden en oppervlakten
percelen grond en objecten bij taken die de
gemeente uitvoert waarbij kadastrale gegevens
nodig zijn en waarvoor de gemeente gerechtigd
is op basis van het contract

NAW, geboorteplaats en -datum, BRK-nr., soort
zakelijk recht, BSN

Kadasterwetgeving
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Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Nummerbesluiten

Het toekennen/intrekken van (huis)nummers

NAW aanvragers en zaakgegevens

Wet basisregistratie adressen
en gebouwen
Verordening
straatnaamgeving en
huisnummering

Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Cyclorama foto's

Controle en beheer objecten in de openbare
ruimte

Kentekens, gezichten

AVG art. 6 lid 1(e)
AVG art. 6 lid 1(f)

Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Stroomlijn

Medewerkers faciliteren met gegevens die nodig Set BRP: NAW, geslachtsaanduiding,
zijn voor de uitvoering van hun taken
geboortedatum, ingangsdatum adresgegevens
Zakelijk gerechtigden eigendommen,
geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat,
geslachtsaanduiding
WOZ: objectnr, WOZ-adres, waarde, gebruik,
taxatiegegevens
Rapportages met daarin voorkomende
persoonsgegevens

AVG art. 6 lid 1(e)
AVG art. 6 lid 1(f)

Gegevensbeheer en
Levering

B&W

Data-analyse, verwerking
en presentatie

Medewerkers te voorzien van beleidsinformatie

Afhankelijk van de beleidsvraag kan dit
verschillen
Basis: BSN, NAW, postcode plus relevante
gegevens uit de verschillende bronnen

AVG art. 6 lid 1(e)
AVG art. 6 lid 1(f)

Klantcontactcentrum

B&W

Vergunningenverlening
parkeren (ontheffing
blauwe zone)

Behandelen van aanvragen voor
parkeervergunningen

BSN, NAW-gegevens, geb.datum, geslacht,
tel.nr., emailadres, reden voor
vergunningverlening, RdW-gegevens m.b.t.
eigendom voertuig, kenteken, bewijs van
toekomstige bewoning

AWR
WVW

Klantcontactcentrum

B&W

Aangehaakte gegevens

Dienstverlening aan inwoners

Telefoonnummer en emailadres

AVG art. 6 lid 1(f)

Klantcontactcentrum

B&W

Webcare

Managen van berichtenverkeer via social media
en beheren van de berichten en inhoud ervan

Accountnaam, telefoonnr. In geval van
Whatsapp, profielgegevens betrokkene, inhoud
bericht

AVG art. 6 lid 1(e), AVG art. 6
lid 1(f)

naam, voorletters, mailadres, onderwerp
waarover men geïnformeerd

AVG art. 6 lid 1(a)

Omgevingsbeelden creeëren
Klantcontactcentrum

B&W

Abonnees nieuwsbrief

Toesturen van electronische nieuwsbrief

Klantcontactcentrum

B&W

Buitengewone ambtenaren Registratie en voltrekking huwelijken en te
van de burgerlijke stand
registreren partnerschappen

Naam, voorletters, adres, emailadres, tel.nr., foto BW

Klantcontactcentrum

Burgemeester

Registratie
naturalisatieverzoeken

BSN, NAW gegevens, verblijfsgegevens,
naturalisatiegegevens, strafregister en
politieregister (bij opties)

Rijkswet op het
Nederlandschap

Klantcontactcentrum

B&W

Register huwelijksdossiers Verzamelen van gegevens ivm melding
voorgenomen en/of huwelijk (partnerschap)

BSN, NAW gegevens, geboorte, huwelijks,
oudergegevens
Van getuigen alleen naam, geboortedatum en
geboorteplaats, kopie paspoort

BW
Besluit Burgerlijke Stand
(BBS)

Adviseren van Minister van Justitie i.v.m.
naturalisatie c.a.
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Klantcontactcentrum

B&W

Register stembureauleden Organiseren bemensing van de stembureaus

NAW, tel.nr. (zakelijk & privé), mail, functie (lid of Kieswet
voorzitter), IBAN (voor vergoeding vrijwilligers),
historie, BSN, aantekeningen

Klantcontactcentrum

Burgemeester

Reisdocumenten

Afgifte reisdocumenten
(inclusief RAAS)

NAW, geboortedatum en –plaats, Bsn
Biometrie: vingerafdruk
Pasfoto en lengte, handtekening
Geslachtsaanduiding, geslachtsnaam echtg.
Nationaliteit, verblijfsstatus,
Documentnummer
Autoriteit afgifte, inhouding, vermissing
Bij kinderen de gezagsverhouding en gegevens
van de ouders

Paspoortwet

Klantcontactcentrum

Burgemeester

Verwerking van
rijbewijsaanvragen,
wijzigingen en
ontzeggingen

Verwerking van rijbewijsaanvragen, wijzigingen
en ontzeggingen en herleiden
aanvraagformulieren

BSN, NAW, geboortedatum- en plaats,
geslachtsnaam echtg., rijbewijsgegevens,
rijontzegging, medische beperkingen

Rijbewijswetgeving

Klantcontactcentrum

B&W

Verloren en gevonden
voorwerpen

Afhandelen aangiften van gevonden en verloren NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres
voorwerpen
Datum, plaats en adres, categorie en waarde
gevonden voorwerp, wie bewaart het voorwerp,
wel/niet verstrekken gegevens vinder, gegevens
bewaarder

Klantcontactcentrum

Publiekrechtelijke taak
Verordening gevonden en
verloren voorwerpen in
ontwikkeling

Afgifte
Afgifte door baliemedewerker van
gehandicaptenparkeerkaart gehandicaptenparkeerkaart

NAW, pasfoto, soort parkeerkaart

NAW, BSN, doel waarvoor gevraagd,
Wet justitiele gegevens
(toekomstige) werkgever resp. organisatie die de
verklaring verlangd, functie

Faciliteren van het aanvraagproces en in
rekening brengen van leges

Publiekrechtelijke taak

Klantcontactcentrum

Burgemeester

VOG

Griffie

Gemeenteraad

Overzicht contactgegevens Bedrijfsvoering griffie
raadsleden en
Toesturen raadsstukken
nevenfuncties
Publicatie op website
Mailing

NAW, tel.nr., email, politieke kleur, datum ingang Intern beheer
raadslid, Fractievoorzitter j/n
Wob

Griffie

Gemeenteraad

Registratie beelden
openbare bijeenkomsten
met de gemeenteraad

Openbare verslaglegging van openbare
raadsvergadering van de gemeenteraad

Naam, videomateriaal, omschrijving
vraag/situatie

Wob

Griffie

Gemeenteraad

Raadsbesluiten

Raadsinformatiesysteem (RIS is besloten deel)
(BIS = openbare deel)

Persoonsgegevens, ID en onderwerp

Wob

Regionale back-office
Lekstroom
(RBL)

Vijf opdrachtgevende
gemeentes

Back-office administratie
Jeugd en WMO

Administratieve afhandeling van beschikkingen
Jeugd en WMO en factuurafhandeling ten
behoeve van Houten en andere gemeenten die
deelnemen aan LEKSTROOM

NAW, BSN, type zorg en omvang zorg, start en
einddatum, telefoonnr., nummer zorgaanbieder,
factuurgegevens

WMO en Jeugdwet en -besluit

Leveren managementinformatie
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Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

B&W

Registratie Wet
Inburgering

Informeren van burgers met betrekking tot de
inburgeringsplicht
Faciliteren van inburgeringsvoorziening
Handhaven inburgeringsplicht

BSN, NAW, geboortedatum
Verblijfsstatus (kopie verblijfsvergunning)
Taalvoorzieningen
Dagbesteding
Gezins- e/o sociale omstandigheden
Medische gegevens
Resultaten

Wet Inburgering

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Signaal en
signaalversterking

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

NAW, BSN, geboortedatum, geslacht,
gezinssamenstelling, signalen, anonieme tips
over

op basis van RIEC-convenant

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Screening casussen RIEC Tegengaan van maatschappij ondermijnende
activiteiten door criminele
samenwerkingsverbanden

NAW, BSN, geboortedatum en plaats,geboorteland, nationaliteit, volledige
voornamen, geslacht,

AVG art. 6 lid 1(e),
Gemeentewet, 172
Bibob
Damoclesbeleid

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

PGA Zorg & Veiligheid
(Veiligheidshuis voor tien
gemeente West Utrecht)

Integrale aanpak t.b.v. positieve
gedragsverandering en voorkomen recidive

NAW, geboortedatum, gemeentelijke informatie
t.a.v. leefgebieden.

Artikel 172 Gemeentewet,
openbare orde en veiligheid
en Convenant Veiligheidshuis'

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

B&W

Terugkeerbegeleiding exgedetineerden

Ondersteunen van ex-gedetineerden bij
terugkeer naar arbeid en maatschappij

NAW-gegevens, telefoonnummer
Schulden en huisvesting
Overige gegevens relevant voor de nazorg

AVG art. 6 lid 1(e), Besluit
Justitiële Gegevens
Convenant nazorg
gedetineerden

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

OOV-portefeuille
burgemeester

Adviseren van de burgemeester over openbare
orde en handhaving

NAW, geboortedatum,
(mogelijke) strafbare feiten, bijv. verdenkingen

AVG art. 6 lid 1(e), Artikel 172
Gemeentewet
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Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Crisissuite

Alarmering bij rampen en calamiteiten

NAW, telefoonnummer, email
functie en rollen

AVG art. 6 lid 1(e), Wet
veiligheidsregio's

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

PGA zorg en veiligheid
(lokale aanpak)

Integrale maatwerkaanpak van overlastplegers
e.d.

NAW, geboortedatum, startkwalificatie, werk of
uitkering, corporatie, recente diagnostiek, wie
betrokkene zijn

AVG art. 6 lid 1(e)

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Uitvoering Wet Bijzondere Administratieve afhandeling van een onvrijwillige NAW, bevindingen psychiater
Opname Psychiatrische
opname in het kader van de Wet BOPZ
NAW van directe familie
Ziekenhuizen (Wet BOPZ)

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Tijdelijk huisverbod

Beoordelen en adviseren over uithuisplaatsing bij NAW
AVG art. 6 lid 1(e), Wet
huiselijk geweld
Zaakinhoudelijke gegevens: risicoinventarisatie, tijdelijk huisverbod
besluit, PV
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Gebiedsverbod

Beoordelen en adviseren over op te leggen
gebiedsverbod

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

Burgemeester

Bestuurlijke Informatie
Justitiabelen

Beoordelen of overlast gaat onstaan i.h.k.v.
handhaving openbare orde en veiligheid en het
nemen van preventieve maatregelen

Cluster Welzijn, Sport,
Cultuur, Veiligheid

B&W

Mantelzorgwaardering en
ondersteuning

Waardering tonen aan mantelzorgers en in beeld NAW, email, rol (mantelzorger of zorgvrager)
krijgen van wie mantelzorger zijn
en mailing voor activiteiten

Achterblijvers: NAW, geboortedatum en relatie
tov
de gedragingen
pleger, gegevens
over veiligheidssituatie,
NAW,
die aanleiding
zijn voor het
verbod, gegevens betreffende onrechtmatig of
hinderlijk gedrag

BSN, naam, geboortedatum, inhoudelijke
gegevens in rapport KLPD (Korps Landelijke
Politie Diensten), beoordelingsgegevens terzake
ontstaan overlast voor openbare orde en
veiligheid, datum ontslag uit penitentie, in te
zetten instrumenten

AVG art. 6 lid 1(e), BOPZ

AVG art. 6 lid 1(e),
Gemeentewet
Voetbalwet

AVG art. 6 lid 1(e),
Gemeentewet
Wet en Besluit justitiële
gegevens ca.

WMO 2015

Cluster Jeugd, Onderwijs, B&W
Werk en Inkomen

Raadplegen resultaten
De digitale verwerking van instrumenten voor
onderzoek clienten BergOp diagnostiek en effectonderzoek in zorg en
onderwijs

Naam, adres, woonplaats kleuters, kinderen en
jongeren in Houten.

Cluster Jeugd, Onderwijs, B&W
Werk en Inkomen

Subsidie instellingen en
inwoners

NAW rechtspersoon, banknr.
Subsidieverordening en
Contactpersoon: NAW, tel.nr, email, functie, Aard beleidsregels
subsidie

Behandelen van verzoeken om subsidie op
gebied van zorg/welzijn, Bestuurlijke en
preventieve aanpak van de georganiseerde
misdaad

AVG art. 6 lid 1(f)
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Cluster Jeugd, Onderwijs, B&W
Werk en Inkomen

Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten

Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

NAW, telefoonnummer., emailadres,
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
administratienummer, Bsn Nationaliteit,
geboorteplaats,
In- en afschrijving en reden
Schoolverloop, verzuim en vrijstellingsberoep
School, onderwijssoort en -niveau, dossier waarin
rapportagegegevens

Leerplichtwet en RMCregeling
Wet passend onderwijs
Wet PO en Wet VO

BSN, NAW, geboortedatum, geslacht,
telefoonnummer, emailadres
Nationaliteit, geboorteland, geboortegemeente
Leerplicht en voorkomen
voortijdig schoolverlaten
Cluster Jeugd, Onderwijs, B&W
Werk en Inkomen

Aanvraag leerlingvervoer

Cluster Jeugd, Onderwijs,
Werk en Inkomen

Afsluiten van
overeenkomst voor
leerlingvervoer

Regelen van leerlingvervoer voor leerling

NAW

Verordening Leerlingvervoer

Cluster Jeugd, Onderwijs,
Werk en Inkomen

Aanvraag toeslag
peuteropvang

Behandelen aanvraag voor toeslag
peuteropvang door ouders die geen recht
hebben op kinderopvangtoeslag van de
belastingdienst

BSN, NAW, email, telefoonnummer,
inkomensgegevens

Wet Harmonisatie, AVG art. 6
lid 1(e)

Maatschappelijke
ondersteuning

Bepalen en zonodig verstrekken van een
passende bijdrage aan zelfredzaamheid en
participatie

NAW-gegevens, postcode, telefoonnummer,
WMO 2015
banknummer, emailadres
BSN, ID-nummer, Geslachtsaanduiding, naam
huisarts, geboortedatum,
nationaliteit, Gezinssamenstelling, naam partner,
Woonsituatie
Aard van de vraag, Aanleiding, Financiële
situatie, Deelname sociaal verkeer
Verslaving, Activiteiten dagelijks leven,
Cognitieve belemmeringen
Taalbelemmering, Vrijgesteld van arbeid, gebruik
hulpmiddel
Gegevens betreffende de gezondheid,
Strafrechtelijke gegevens
Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk
gedrag i.v.m. een opgelegd verbod n.a.v. dat
gedrag

Sociaal Team

B&W

Aanvraag voor individuele voorziening voor
vervoer van leerling

NAW, telefoonnummer., emaiadres,
bijzonderheden, geboortedatum, geslacht,
administratienummer, Bsn Nationaliteit,
geboorteplaats,
BSN, NAW aanvrager en leerling,

Verordening Leerlingvervoer

telefoonnummer, email, aanvrager, bankrekening
nummer (in geval van bijdrage aan aanvrager
voor gereden kilometers eigen vervoer), afstand
school-huis,
motivatie aanvrager voor aanvraag
leerlingvervoer, IB60-verklaring (voor bepaling
eigen bedrage aanvrager)

NAW-gegevens, telefoonnummer, emailadres,
relatie tot de melder
NAW, telefoonnr., email
Relatie tot de melder en diens bijdrage aan de
zelfredzaamheid van de melder
Gegevens
betreffende
de gezondheid
NAW, telefoonnr.,
emailadres,
banknummer,
AGB-code
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Sociaal Team

B&W

Jeugdhulp

Hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun
ouders bij opgroei en opvoedproblemen bij
vrijwillige hulpvraag en indien noodzakelijk
toeleiden naar gedwongen interventies

NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, eartikel 2.1 Jeugdwet
mailadres, nummer ID, tel.nr., gezagsrelaties,
gezinssamenstelling, hulpvraag en beschrijving
van de situatie, signalen van derden die
betrekking hebben op de situatie van de jeugdige
en het gezin, inhoud hulpaanbod, naam/tel.nr./email, onderwijsgegevens, casebehandelaar en/of
hulpverlener, gegevens betreffende de
gezondheid, strafrechtelijke gegevens,

NAW, BSN, geslacht, e-mail, tel.nr., gegevens
betreffende de burgelijke staat/partnerschap,
gezinssituatie, gezagsverhouding jegens
jeugdige, sociaal-economische omstandigheden
gezin, gegevens betreffende de gezondheid,
strafrechtelijke gegevens
Naam, tel.nr., e-mailadres, rol in het systeem van
het gezin (bijv. buurman of oom)
Naam, tel.nr., e-mailadres, organisatie en rol of
functie.
Sociaal Team

B&W

Verwijsindex
Vroegtijdig risico's bij jeugdigen onderkennen en NAW-gegevens, BSN, geboortedatum, signaal
(Signaleringssysteem Zorg de samenwerking tussen de ketenpartijen
van een ketenpartner
voor Jeugd Houten)
(betrokken hulp/zorgverleners) rondom een
jeugdige te bevorderen. Het systeem wijst o.a.
op basis van convenantafspraken de instelling
aan die verantwoordelijk is voor het uitvoeren
van ketencoördinatie als er meerdere instellingen
bij dezelfde jongere betrokken zijn.

Jeugdwet

Sociaal Team

B&W

Mass (maatschappelijk
steunsysteem)

AVG art. 6 lid 1(a) AVG art. 6
lid 1(d)

Sociaal Team

B&W

Registratie multidisciplinair Preventie van escalatie van probleemsituaties
overleg
voor personen of gezinnen en mogelijk hun
omgeving

1. Van mensen die zelfstandig wonen of gaan
wonen complexe problematiek signaleren en het
daarop afstemmen van zorgaanbod;
2. Opvang, begeleiding en zorg efficiënt en
doelmatig in te zetten, zodat deze mensen
zelfstandig in de samenleving kunnen
participeren en wanneer dit (tijdelijk) niet
mogelijk is te voorzien in passende zorg en
hulpverlening.

Samenleving/Back Office
WMO Houten

Regiotaxipas

Behandeling van aanvragen voor een
regiotaxipas

Samenleving/Bedrijfsbure B&W
au

Gehandicaptenparkeerplaa Behandelen aanvraag vergunning voor een
tsen
gehandicaptenparkeerplaats

Identificatiegegevens: NAW,
geboortedatum Omschrijving van de
problematiek, waaronder gegevens betreffende
de gezondheid en strafrechtelijke
gegevens Aanpak en voortgang

NAW, geboortedatum, BSN, samenstelling gezin, AVG art. 6 lid 1(a)
gezinssituatie, problematiek, politiegegevens,
strafrechtelijke gegevens, gezondheidssituatie,
en
andere
voor
de debeperkingen,
situatie relevante
gegevens
BSN,
NAW,
fysieke
gebruik
andere AVG art. 6 lid 1(e)
voorzieningen

BSN, NAW, tel.nr., emailadres, kenteken auto,
wel/niet beschikken over eigen P-ruimte,
aanwezigheid van gehandicaptenkaart en
geldigheidsdatum, kaart voor bestuurder of
passagier

RVV
Lokale beleidsregels
gehandicaptenparkeerplaats
Houten, Besluit
administratieve bepalingen
inzake het wegverkeer
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Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Omgevingsvergunningen

Het behandelen van aanvragen van
omgevingsvergunningen, heffen van leges en
geschilafhandeling

NAW, tel.nr., email, bsn, inschrijfadres,
WABO
zaakgegevens, KvK-gegevens (eHerkenning voor en aanverwante wetgeving
bedrijven), kadastrale gegevens
Gemeentewet,
legesverordening

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

BIBOB-toets

Beoordelen integriteit van verzoekers om
vergunningen op grond van de Algemene
Plaatselijke Verordening betreffende inrichting of
bedrijf en evenementen, de Drank- en horecawet
of de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
en Subsidies en Vastgoed en op onderwerpen
waarbij een vermoeden is dat het nodig is om
BIBOB-toets uit te voeren.
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

NAW, geboortedatum, BSN, KvK-gegevens,
Wet Bibob
tel.nr., curator, opeisbare schulden, verschillende
soorten begrotingen, financieringen, objecten,
verzekeringen, vergunninghistorie
Strafrechtelijke gegevens, Jusititiële en
Politiedocumentatie, Belastinggegevens, Profiel
relatie afkomstig van dienst Justis, conclusie van
onderzoek landelijke bureau Bibob, Justitiële
gegevens buitenland (via Regionaal informatie en
expertisecentrum)

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Leegstandswetvergunninge Het behandelen van aanvragen om
NAW aanvrager en zaakgegevens zoals
n
leegstandswetvergunningen, heffen van leges en eigendom woning.
geschilafhandeling

Leegstandswet

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Kansspelvergunningen en
vergunningen
speelautomaten in
horecabedrijf

Behandelen aanvragen vergunning
aanwezigheid automaat in horeca

BDN, NAW, telef.nr.,KvK-nr., email, soort en
aantal speelautomaten, NAW eigenaar
automaten, exploitatienr. van eigenaar

Wet op de Kansspelen
APV

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Vergunningen en
meldingen op basis van
lokale verordeningen

Behandelen van aanvragen in het kader van de
APV

BSN, NAW, tel.nr., KvK-gegevens, organisatie
die wordt vertegenwoordigd, vergunning- of
ontheffingsoort, locatie en datum waarop de
activiteit plaatsvindt

APV

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Drank en
horecavergunningen

Behandelen van aanvragen om vergunningen en BSN, NAW, tel.nr., geboortedata, email,
i.h.k.v. de drank en horecawet
Oppervlakte en andere inhoudelijke gegevens
Gegevens Kamer van Koophandel
Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
Politiegegevens
georganiseerde misdaad
Strafrechtelijke gegevens
Verklaring sociale hygiene
Arbeidscontracten, werktijden

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Drank en Horecawet
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Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Drank en horeca ontheffing Behandelen van aanvragen om een ontheffingen BSN, NAW, tel.nr., geboortedata, email,
atikel 35 Drank en horecawet. Bestuurlijke en
Politie en strafrechtelijke gegevens
preventieve aanpak van de georganiseerde
Verklaring sociale hygiene
misdaad

Drank en Horecawet, artikel
35

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Exploitatievergunning en ontheffing

Handhaving soort exploitatie. Bestuurlijke en
preventieve aanpak van de georganiseerde
misdaad

APV

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Kermisvergunning (in
Houten =
evenementenvergunning)

Het behandelen van een aanvraag voor een
kermisvergunnning

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Overzicht uit te leveren
materialen aan
evenementen

Leveren materialen voor evenementen

Naam, telefoonnr., mailadres en afleveradres en
de soort materiaal

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Verkeersregelaars en brigadiers

Aanstellen van verkeersregelaars

NAW, tel.nr., geb.datum, voldoet aan kwalificatie Regeling verkeersregelaars
van Regeling verkeersregelaars 2009,
2009
datum/duur aanstelling en welk evenement

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Loterijvergunning

Behandelen aanvragen loterijvergunning

NAW, tel.nr., email, kvk.nr., doel loterij, periode
waarin de loterij wordt gehouden, verwachte
opbrengst, aantal loten, balans mbt loterij

Wet op de Kansspelen

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Standplaatsvergunningen

Behandelen van standplaatsvergunningen

NAW, tel.nr., email, branche, KvK-gegevens

APV

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Besluiten oplaadpalen

Het nemen van verkeersbesluit om een
oplaadpaal te plaatsen en rondkrijgen van de
exploitatie

Adres, telefoonnummer, emailadres

RVV

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Toezicht en
Handhaving

Toezicht en handhaving
(BOA cat 1)

Toezicht houden en handhaven van de APV en
domein 1

Ruimtelijke
B&W
Ontwikkeling/Vergunningv
erlening

Registratie Kinderopvang
en peuterspeelzalen

BSN, NAW, tel.nr., geboortedata, email,
Gegevens Kamer van Koophandel
Strafrechtelijke gegevens
Bibob-gegevens
NAW, naam contactpersoon, telefoonnr.,

APV

mailadres, RAS-gegevens, lijst met exploitaten
met namen en emailadres en certificering

NAW, overtreding, datum, tijd. Locatie, kenteken,
nr. ID-document, handelen in afwijking van wet of
vergunning. Waarschuwingen bij overtredingen
WvW
en Wet
Mulder KvK-nr, email,
1. Publicatie van kinderopvangvoorzieningen die van
NAW,
telefoon,
rechtsvorm,
voldoen aan de wettelijke vereisten
website, aantal kindplaatsen
2. Behandelen van aanvragen om te worden
Kopie verklaring omtrent gedrag en geldig
ingeschreven en wijzigingen door te voeren in
identiteitsbewijs met bsn
het landelijk register Kinderopvang en
Kopie VOG rechtspersoon
Peuterspeelzalen
Kwalificatiestukken bemiddelingsmedew.
Advies GGD
Besluit en motivatie
Naam, telefoonnr en email contactpersoon

Onderdeel van de
evenementenvergunning

Gemeentewet / APV
Wegenverkeerswet
DHW
Wet Kinderopvang en
kwaliteitseisen
peuterspeelzalen
Besluit registratie
Kinderopvang

NAW, telefoon tijdens opvang, BSN.
Adres kinderopvang
Kopie bewijsst.beroepskwal. en spoedeisende
hulpverlening
Kopie ID-bewijs, bsn, verklaring omtr. gedrag
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Ruimtelijke Ontwikkeling

B&W

Huisvesting statushouders Huisvesten van statushouders

BSN, V-nr., NAW, geboortedatum, nationaliteit,
gezinssituatie, burgerlijke staat, verblijfsstatus,
woningaanbod

Huisvestingswet art. 12, lid 3
Taakstelling statushouders
COA-richtlijnen

Ruimtelijke Ontwikkeling

B&W

Reacties in de
verschillende fasen van
bestemmingsplannen

Het verwerken van de reacties ihkv
inspraakprocedures en wettelijke procedures

NAW, handtekening, inhoud van de inspraak en
van het bezwaar

WRO, Bro

Projectbureau
Accomodaties

B&W

Registratie vastgoed
eigendommen

Registratie van gemeentelijke vastgoed
NAW, post- en factuuradres, tel.nr., email,
eigendommen en de overeenkomsten die daarop inschrijving KvK,
rusten.
objectgegevens / overeenkomst

Burgerlijk Wetboek

Bestuurlijke en preventieve aanpak van de
georganiseerde misdaad

Beheer openbare
ruimte/Ontwikkeling en
realisatie

B&W

Afvalinzameling

Registratie van uitgegeven containers (kliko's)

NAW, vervanging

Wet Milieubeheer,
Afvalstoffenverordening
Houten
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Beheer openbare
ruimte/Ontwikkeling en
realisatie

B&W

Ondergrondse
vuilcontainer (OVC)

Inzameling mogelijk maken

NAW, bankrekeningnummer

Wet Milieubeheer,
Afvalstoffenverordening
Houten
Uitvoeringsbesluit
afvalstoffenverordening

Beheer openbare
ruimte/Ontwikkeling en
realisatie

B&W

Rioolaansluitingen

Behandelen aanvragen aansluiting op het riool

NAW, telefoon, email, locatie van aansluiting,
bankrekeningnummer

AVG art. 6 lid 1(e),
toestemming (per email)

Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

B&W

Aansprakelijkstellingen

Verhalen van schade die aangebracht is in
openbare ruimten

AVG art. 6 lid 1(b), BW, boek
6
Wegenverkeerswetgeving

Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

Burgemeester

Uitvoering Wet op de
Lijkbezorging

Uitvoering Wet op de Lijkbezorging
Gemeentebegravingen

NAW, email, telefoon, omschrijving schade en
eventueel bewijsmateriaal, kentekens, foto's,
Identiteitsbewijs
NAW,
vanrelatie
een eventuele
NAW, email,
email, telefoon
telefoonnr.,
jegens degetuige

Wet op de Lijkbezorging

overledene, gegevens uit testamentenregister,
poging tot verhaal
Afspraken over de lijkbezorging

Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

B&W

Aanvraag uitwegen

Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

B&W

Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

B&W

Aanleggen uitwegen (b.v. 2e uitweg bij woning)

NAW, telefoonnr., bankrekeningnummer, email

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV),
Wegenverkeerswet- en
regeling
Weginrichtingsvoorschriften,
AVG art. 6 lid 1(e),
toestemming (per email)

Meldingen openbare ruimte Afhandelen van meldingen openbare ruimte en
voortgangsbewaking

NAW, tel.nr., email, aard van de melding (kan
betrekking hebben op een met naam genoemde
persoon, kenteken, etc.), locatie, afhandeling

Gemeentewet, Wet
Mileubeheer, APV,
Wegenwet

Kleinschalige
grondverkoop

NAW, telefoon, email, oppervlakte,
verkoopbedrag, bankrekeningnummer

Burgerlijk Wetboek

Verkoop van grond
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Beheer openbare
ruimte/Bedrijfsbureau

B&W

Zelfbeheer

Registreren van het eigendomsrecht
Naleving van de adoptie-afspraken
Relatiebeheer

NAW, email, telefoon, omschrijving van stuk
grond en gebruik

Burgerlijk Wetboek
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